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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1027331-41.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SELMA 
FERREIRA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SEGURADORA LÍDER 
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ACORDAM, em 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE 
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.

São Paulo, 20 de junho de 2018. 

Lino Machado
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n.º 1027331-41.2017.8.26.0196

Apelante: Selma Ferreira Ribeiro 

Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A.

Comarca: Franca (5ª Vara)

Juiz(a): Milena de Barros Ferreira

VOTO N.º 38.608

Apelação  Ação de produção antecipada de provas  
Exibição de documentos  Honorários.

Tendo havido resistência à exibição, ainda que na via 
administrativa, faz a autora jus ao recebimento de 
honorários advocatícios.

Apelação provida.

Vistos.

A r. sentença de fls. 116/117 julgou extinto o 

processo e homologou a exibição dos documentos de fls. 39/76 em ação 

de produção antecipada de provas. Não fixou honorários sucumbenciais. 

Apela a autora a fls. 120/140 e pede, em síntese, a condenação da ré ao 

pagamento das verbas sucumbenciais por ter ocorrido resistência na via 

administrativa. Vieram contrarrazões a fls. 114/150.

É o relatório.

A consumidora pode pleitear a exibição dos 

documentos indicados na inicial, referentes ao procedimento 

administrativo do seguro obrigatório - DPVAT. Houve pedido 

administrativo (fls. 28/30), o qual não foi atendido.

Tendo havido resistência à exibição, ainda que 

na via administrativa, faz a autora jus ao recebimento de honorários 

advocatícios. Pelo mesmo motivo, é da ré o dever de pagar as custas e as 
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despesas processuais. Neste sentido, ver precedente desta Câmara: 

“Comprovado que o autor requereu administrativamente o documento sem obter 

resposta, a r. sentença deve ser reformada para que os ônus da sucumbência recaiam 

sobre a ré, que deu causa à ação” (apelação n.º 0041415-64.2012.8.26.0576, julgada 

em 15 de abril de 2015, por votação unânime, sob minha relatoria).

Os honorários advocatícios devem ser fixados 

conforme aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, 

por apreciação equitativa, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo 

advogado da parte vencedora e o tempo dispensado à causa.

Se a ré tivesse exibido os documentos 

solicitados administrativamente pela autora, ela não precisaria se 

socorrer do Poder Judiciário para a obtenção da tutela jurisdicional. 

                               Logo, somente a ré arcará com o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Quanto ao prequestionamento, não é preciso 

que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos 

constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, sendo certo que 

o acórdão está fundamentado em argumentos suficientes à sustentação 

do julgamento.

Por conseguinte, dou provimento à apelação 

para condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em R$954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), quantia esta já atualizada na data do acórdão.

LINO MACHADO
RELATOR

Assinatura eletrônica
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